
לפרטים ולהרשמה צוות דרך הים 

 09-9578811
sales@yamonline.co.il

דמיינו שאתם בכל יום מתרגלים עגינות, זורקים עוגן למים, 
קופצים לדינגי, מנווטים, בערב מבקרים בטברנה, חוזרים 

לסירה, למחרת בבוקר ממשיכים בתרגילים, תמרונים, 
 קופצים למים, מבשלים ארוחה טובה נהנים מהכרות

עם אנשים חדשים, כך במשך שבוע שלם שבסופו תקבלו 
גם רשיון משיט ובעיקר תגלו את האיים הסארונים ביוון 

ותתאהבו בתחביב חדש!

קורס משיטי יאכטות IYT מורכב משבוע הפלגה חלומי ביוון 
במהלכו נפליג, נתרגל ונקבל ידע מעשי רב תוך ליווי אישי וצמוד 

 של צוות המדריכים המקצועי.
הקורס כולל חומר מקצועי מכל חטיבות הלימוד של הקורס: מפרשנות, עגינות, 
קשרים, תמרוני מנוע, ניווט וקריאת מפות, הפעלת דינגי, הפעלת SPG, מקרים 

 ותגובות, מזג אויר סוער, אדם בים ועוד.
בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת IYT BareBoat, העמותה הגדולה ביותר 

בעולם ללימוד שייט, בסטנדרטים בינלאומיים )שקול לרישיון צלילה כוכב שני(. 

 *הגיל המינימלי לקבלת רישיון הוא - 16 

 תוכנית הפלגה לדוגמה:
יום שבת: טיסה לאתונה וקבלת היאכטות. שיעור 

 ראשון יתקיים בערב בנושא מכונה והחיים ביאכטה.

יום ראשון: מאתונה נפליג לאי אגינה אל מעגן 
פרדיקה, עיירת נופש קטנה. נתרגל מפרשנות, אדם 

 בים וצמצומים.

יום שני: נפליג וננווט אל תעלת פורוס. נתרגל ניווט 
חופי ונהלי כניסה ויציאה מנמל. נעגון לצהריים 

 במפרץ היפיפה ראשן ביי
 וממנו אחה"צ קפיצה קלה, בתים לבנים

 על צלע גבעה – לעגינה בעיר פורוס עיירה
 יוונית טיפוסית שמתנשאת מעל המפרץ. 

יום שלישי: לאחר שיעור עגינות ותרגול גישות 
לרציף נמשיך למפרץ דוקוס לעגינת לילה וקומזיץ 

 משותף על החוף.

יום רביעי: הפלגה קצרה למחרת בבוקר תיקח 
אותנו אל האי הידרה, היפה ביותר מקבוצת איי 

 הפלופונס. באי אסורה
תנועת רכב ממונע והתחבורה בו מבוססת 

על פרדות וחמורים. ביום זה נלמד חוקי דרך 
 והתמצאות במרחב.

יום חמישי: נצא מוקדם בבוקר אל עבר האי אגינה 
 יום שמוקדש ברובו למפרשנות ומקרים ותגובות.

יום שישי: הפלגה מסכמת חזרה למרינה קלמאקי. 
בערב מבחן עיוני וחגיגות הסמכה בבר הימאים 

במרינה.

 יום שבת: בוקר חופשי באתונה וטיסה
חזרה ארצה.

*המסלול הינו מסלול לדוגמה, ייתכנו שינויים במסלול

קורס סקיפרים ב-7 ימים! 


